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batalhaímínente uma grande
MELBURNE, 23 (U� P.) ... ACREDITA·SE QUE ESTÁ IMINENTE, O. PRIMEIRO. CHOQUE
DA ESPERADA BATALHA, ENTRE. AS. FôRÇAS. JAPONESAS. E, ALIADAS,. NA. NOVA

:GUINNÉ" A, 250. QUILôMETROS A OESTE DE PORT MORESBY.
Tanque colossal !
Berlim, 23 (H. T. M,) - O

comunicado oficial do alto co

mando alemão' informa que na

frente de combate, ao sul de
Sebastopol, apareceu um tan
que russo de tamanho desco
munal. Êsse engenho de guer
ra teria sido destruido a 18 do
corrente, por um torpedo lan
çado de bordo de um avião ale
mão.

o MAIS ANTIGD DIÁRIO DE SANTA CATARINA
Diretor-gerente: ALTINO FLORES

ANO XXVII N. 8496IEntregue o material pedido à
Inglaterra pela Rússia

Londres, 23 (H. T. M.) -

r��:!;ªr�!:1�?f��Al; «Para o:a:l:m:��s:r::�d:�a'i:e�� Brasil A reação no Brasil foi maior
tregues dentro do prazo pre- Washington, 23 (R.) _ Comentando a "selvagem campanha sub-
visto. , Rio,23 ("Estado") - Ao presidente do Tribunal de Segu- marina do "eixo" contra a navegação mercante sul-americana", o co-
Os mencionados abasteci- ranca Nacional o procurador Goulart de Andrade apresentou a nhecido jornal de Washington "Evening Star" acentua em editorial

mentos incluiam tanques, ca- seguinte denúncia: •

que os nazistas, segundo parece, não têm preferência na sua campanha
nhões anti-tanques e aparelha- "O inquerito foi instaurado por ordem {lo chefe de polícia de destruição contra o tráfego maritirno americano.
mento de transmissão. {lo Estado de Goiaz para apurar a responsabüldade criminal do Esses ultrajes ao Direito Internacional provocaram grande indigna-
o sr· Stalin havia solicitado súdito alemão Guilherme Pisher e do sueco naturalizado brasí- ção popular nos países afetados, assim como medidas de caráter oficial

a rápida entrega do material leiro 'I'or Sjobom, residente, o primeiro, no distrito de Marza- bastante rigorosas.
citado, o qual pode ser distri- gão, munícípío de Caldas Novas, e o segundo, na cidade de Co- Observando que, aparentemente, a reação popular no Chile foi me
buido imediatamente ao longo rumbaíba, naquele Estado, acusados de exercerem atividades nos violenta que no Brasil, como no Uruguai, o jornal explica que isso
de toda a frente russa, antes nazistas. Realmente, está provado pelos depoimentos, que os foi 1110Úvado pela dificil situação em que se encontra aquele país, pos
que os germânicos possam ini- acusados são partidários extremados da política dominante 11a suíndo extensa linha litorânea, exposta a ataques no Pacífico, onde a

ciar sua anunciada "ofensiva Alemanha, havendo ainda Písher distribuido boletins de propa- fortuna das nações unidas não têm sido, infelizmente, nada brilhante.
da Primavera". ganda nazista. As.severam as testemunhas citadas, em número

de 5, que várias vezes Guilherme Físher declarara que "para a
Alemanha se apoderar do Brasil basta uma simples ordem de
Hitler, sem necessídade de desembarque de tropas, pois os ale
mães aqui residentes serão suficientes para cumprir essa 01'·
dem ",

Mais um cruzador e
dois destroyers

Nova York, 23 (R.) - AIÉ}m
de dois destroyrs, já lançados
ao mar ,um cruzador ligeiro
vem também de ser lançado a

Ium porto do Atlântico, hoje.
Avistadas duas grandes frotas

de invasão japonesas
Sidnei, 23 (U. P.) - Anun

ciou-se extra-oficialmente que
duas gigantescas frotas de in
vasão japonesas foram vistas
navegando diretamente para a
Austrália. Presume-se que COl!.
duzem tropas destinadas a ten
tar uma invasão em grande es
cala.

Machado & (ia.
Agências e

Representações
C.ix. pOlt.1 - 37

Ru. João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS
Sub-agentel nOI pril"lcip.h

munciplcs do E.tado.
t7P.

o ensino da língua japonesa nas
regiões dominadas

Sidnei, 23 (R.) - Segundo
informa a emissora de Toquío,
os japoneses decidiram publicar
um panfleto intitulado "Ni
hongo Hayawakari", ou seja,
"Como aprender facilmente o

japonês, destinado a circulação
entre os povos dominados, co-

� mo primeiro passo no sentido
do desenvolvimento da cultura
amaréla e para a compreensão
geral da lingua japonesa. Che
gou-se a tal decisão no decurso
de uma sessão do Departamen
to de Informações, com a assis
tência de funcionários do De
partamento da Educação, do
Ministério da Guerra, do Minis
tério da Marinha e da Socieda
de Nipônica de Relações Inter
nacionais e Cultura. O panfle
to aludido abrangerá um total
de 600 palavras e frases idiomá
ticas, empregadas nas conver

sações cotidianas japonesas.

u M PRODUTO

Florianõpolis-- Segunda-feira, 23 de Março de 1942

Inoglukus
Poderoso remédio para tratamento da

DIABETES.
À venda em todas as farmàcias.

Agente ..representante:

Virgílio José Garcia
Caixa Postal, 56 -- Florianõpolis

Parada monstro
Cidade de Nova York, 23 (Reu

ters) =--- O sr. La Guardia, prefeito
de Nova York, deu consentimento
para que seja levada a efeito uma

parada monstro dos filiados
-

da
AFL e CIO, nesta cidade, a-fim-de
ficar demonstrado, perante o pú
blico, como os operários das referi
das organizações estão auxiliando
totalmente, os esforços de guerra.
Ainda não foi determinada a data
dessa manifestação trabalhista.

30v-22 CASA MISCELANEA. distri-
ouidora dos Rádios R.C.A. Vi·

General japonês (<fantasiado» �?:ia�;.vr�as e Díscos. - Rua

de dentista e farmacêutico J-u-n-k-o-K-t-'n-ob-a-ro-,-o-u-tr-o-es-p-iã-o-!Rio, 20 ·("Esta{lo") - 'I'elegrama de Curitiba informa que S. Paulo, V. A. _ A Superinten- tambem um fardamento inferior do
a polícia paranaense prendeu na cidade de Assaí, no norte do dência de Segurança Política e So
Estado, o súdito japonês Habiro Habitara, que alí exercia as cial está averiguando devidamente
profissões de farmacêutico e dentista, com títulos falsos. Da- as atividades de um súdito japonês
da busca em sua casa, verificou-se tratar-se de um . general
japonês, munido de fardamento e possuindo íntograíías de pa
radas militares no Japão, de onde recebia dinheiro. Tinha
grande prestígío na colônia japonesa e exercia a espionagem,
Preso, foi enviado para esta capital, vía São Paulo.

Estão sendo patrulhadas afim de evitar perturbações da
ordem, as ruas mais movimentadas de Curitiba. O povo mano
tem-se em atitude respeitosa, cumprindo as determinações do
govêrno, que só permite comícios sob o patrocínío da Líga de
Defesa Nacional.

.fiscalizada peloLiberdade ... nazismo

Funcionários
consulares do «eixo»

S. Paulo (V. A.) - Procedentes
do Paraná, passaram por esta ca

pital e, por estrada de rodagem,
seguiram para o Rio de Janeiro os

cônsules e vice-cônsules, bem como

funcionários consulares, da Alema
nha e da Itália naquele Estado,
acompanhados de suas respectivas
famílias, num total de 58 pessoas.
Em trem especial, procedentes do

Rio Grande do Sul, chegaram a esta
capital os cônsules, vice-cônsules e

funcionários' consulares dos mesmos

países nesse Estado, tambem acom

panhados de suas respectivas fa
mílias, num' total de 25 pessoas.
Imediatamente, os itinerantes se

guiram por estrada de rodagem pa
ra a Capital da República, afim de
juntar-se às respectivas embaixa
das, que regressarão aos seus paí
ses.

JUNTA COMERCIAL.-Arqui
vamento de contratos - Re
gistro de firmas Autenticação
de livros-Certidões- Buscas
etc. Procure a Organização
Comercial Catartnense.

Tentarão desembarcar na costa
norte da Austrália

Melburne, 23 (U. P.) - A
credita-se nesta capital que os

japoneses tentarão desembar
car tropas na costa setentrio
nal australiana. Entretanto,
deposita-se a maior confiança
na capacidade dos exércitos a
liados para expulsar o invasor
onde quer que consiga fincar
pé.

TOSSE � BRONCt1ITESC?• •

ELIMINA! FORTALECE!.

Suspeito de auxiliar o abastecimento
de submarinos do «eixo»

Baía, 23 (C. M.) - A Delegacia da Ordem Política e Social apreen
deu nas livrarias os exemplares existentes das obras de propaganda na
zista.

Foi preso também o alemão Reinhold Kachelle, devido à situação
irregular de seus papeis. Há tempos Kachelle foi detido por suspeito de
abastecer submarinos alemães, saindo do município de Camumú em

viagens misteriosas numa embarcação de sua propriedade, para cuja
manutenção adquiria combustível além do necessário.

Retirado da praca pública o monumento
a Garibaldi

Diz um telegrama de Pôrto Alegre: "Informam de São José
do Norte que foi retirado da praça principal da cidade o monumento
a Garibaldi, atribuindo-se o fato a uma demonstração anti-totalitária.
A operação foi praticada altas horas da noite por pessôas não iden
tificadas ".

Estocolmo, 23 (R.) - As autori- pela imprensa sueca, sôhre a nova

dades alemãs anunciam que vão ordem. ,

conceder "autonomia em larg a es- Eis alguns exemplos: 1) - Várias
cala aos países bálticos. No entan- centenas de professores foram obri
to, as informações, recebidas de gados a trabalhar na construção de
Berlim, precisam que isso não sig- urna esrtada de ferro que corre do
nifica que êsses Estados ficarão li- norte ao sul do país; 2) - O bispo
vres, depois da guerra. O seu futu- Bergrave foi escorraçado de sua re-

1'0 será de países livres sob a Iis- sidência e está sendo vigiado pela
calização da Alemanha" polícia; 3) - A criação de um no-

Essa noticia não é fornecida, na-: vo e grande campo de concentra
turalmenle, para encorajar os po- ção em Steneden, ao sul da No
vos escravizados, como a Noruega, ruega; 4) - Numerosas "prisões
lIH.S apesar disso o jornal "quisi- preventivas" na região ele Trond ..

ling" "Frente Foll" tem a audácia [hem, sem motivo.
de se prevalecer dessa notícia para Poder-se-ia acrescentar a essa Iis
aconselhar os noruegueses a cessar ta as execuções diárias de norue

sua resistência. É interessante no- gueses, sob pretextos diversos, en

tal' que o jornal evita publicar uma lre os quais a posse de aparelhos
série de notícias recebidas hoje receptores de rádio.

OLHANDO PARA CiIBRALTAR
Estocolmo,23 (R.) - Segun

do informa o correspondente
do "Social Demokraten", em
Berlim, a imprensa alemã, re
ferindo-se a próxima ofensiva
da Primavera dos alemães,
mostra-se muito interessada
em Gibraltar.

*RAUL LEITE*

Senhora ! Para as suas so
beemesas prefira o PUDIM
MEDEIROS,. Sabôres delicio
sos e diferentes.

que há pouco tempo foi preso no

interior do Estado, em virtude de
sua vida misteriosa e de seus há
bitos suspeitos.
Trata-se do indivíduo Junko Kí-

exército nipônico, uma grande ban
deira de guerra do Japão, e verda
deiro arsenal de papéis e documen
tos diversos, entre os quais selos
do Correio, correspondência volu
mosa, mapas, traçados, etc. A .par de
toda essa bagagem comprometedo
ra, Junko Kinobaro não possuia um

só documento referente à sua si
tuação em nosso país, sendo portan
to um clandestino eom permanên
cia ilegal.

nobaro, de 30 anos presumíveis, do
miciliado em Ourinhos, fronteira
norte de S. Paulo e Paraná. Sabe
se que Kinobaro é um militar ja
ponês com a graduação de sargen
to-comandante de secção de me

tralhadoras.
Até o ano passado serviu êle na

guerra sino-japonesa e por sua ação
destacada mereceu diversas conde-
corações militares.

Estil trbIte, me. amlr?
Tenl bronqwJte? Eltil eoDl tOl.e1
8i leI dI! N0810 Senhorl
% te ..lTa o CONTBATOSS•.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Iii T ENH A J U I ZO ��;I Sem aviso prévio, um sub-

ilii IEiE marino torpedeou em águas
:;;; Im americanas do Atlântico norte
•••• lia••

===1 GRANDE CRIME :::: o cargueiro chileno 'l'olten, ex-
i5� CASAR DOENTE U6! I dinamarquês. O barco levava
=== 555! a seu bordo 29 tripulantes,dos
iii! FAÇA EXAME MÉDICO e!!! quais, ao certo ,apenas um

IP.I lils se salvou, embora de Santiago
i=l: ANTES DE CASAR-SE E iii: se diga que dois foram os que
:iií :iii puderam escapar COl11 vida.
5!!! TOME O POPULAR 5!!! Vê-se, por aí, que os propó-
em E�••• .!!J.. sitos do Eixo com relação às
z:=: EPU TI

;;;

lU: D RA VO m! Américas não sofreu qualquer
iii 5m restrição. O Chile foi um dos

ii; ]��LIX [R'- 91 5555 dois únicos países do contí-

Em _ _:_ ._ 4 i:;: nente que, havendo aprovado
:m 5555 a recomendação da IIIa. Reu-
I::: A SIFILlS ATACA TODO O ORGANiSMO !!!E nião de Consulta do Rio de Ja-
iii -

!iii O Fígado, o Baço o Coração, o Estômago, os ;iE5 neiro, até aquí não romperam

iãl Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôres 555! relações com o Eixo. Os pira-••• ••••

==:= nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca- ;Ii tas totalitários, porém, não
iiãl belo, Anemia, Abôrtos e faz os individuas idiotas, :;;; pouparam à afronta do seu ata-

ii51 Inofensivo ao organismo. A agradavel mi que crimi:r:oso a bandeira da
mi como um licôr ::I: nobre naçao andina. Isto não
lãa! O ELIXIR 9: 4 ébtà aprovado pelo D.N,S.P. como ilii surpreende, porque, ainda neu

!=U auxiliar no tratamento da Sífilis e Reumatismo Em tI'O o Brasil, correu sangueil55 da mesma origem . .:.=.=.: brasileiro a bordo do Taubaté
11I1 .

11:1 FJ\LAM CELEBRIDADES MEDICAS 555i e o Reich respondeu à nossa

55! Sl bre o preparado ELIXIR A cotuposíção e o sabor a- :i:! representação de protesto com

55E5 .914, .devo dizer-lhe!'; sempre gradavel do ELIXIR -814, rlé- adE uma protelação desdenhosa,
•••• que o tenho emp-egado, em comeudam-nn como ama de II:: ,., ,

5Ei5 os casos de indicação apre- íaoíl maneio para o prúblíco II:: Nos ja conhecíamos o des-
O BANCO DE CRÉDITO POPULAR E AGRÍCOLA DE ê5Ei priada (sífilis em varias de no combate á biflli�, quallda- em prezo dos alemães pelos direi-

SANTA CATARINA, avisa a seus acionistas, que está pa- :iii suas manttestações) os r esul de;] que f'-€quent.mente a- ijii tos dos povos que êles preten-
gando, em sua séde à rua 'I'ro.jo.rio 16 os dívíd d _::a! tados têm sido sausfatorlos, proveito no Ambulstorío da I••• d

.

O h il, ,Vl en os

(r2e6 1=:: pois são rapldos e duraveís. Materntdade de Santa Maria IP em escravizar. s c I enos
lativos ao 2° semestre de 1941, razão de 10% ao ano. o •••• .�:I também o conheciam. Nós já
DIVIDENDO). iii Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Pessu iiii vimos em muitos atos do Reich ("Correio da lUanllã")

Florianópolis, 19 de Março de 1942. Iliii i555 ------�------------------

O COnse I ho DI•re tor ===iPR1mGI: .11: 1=:: :=�I :==, ==1=== ==== ==== 1=== 8 :==: :1:: I::: =::: :::::;;; ===1 =:=; li·=U ::::
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sua p,t?opria
.
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Banco de Crédlto Popular e
Agrícola de Santa Catarina

Pelo presidente da República
foi assinado decreto-lei autori
zando o Tesouro Nacional a ga
rantir a operação de compra,
pelo Loide Brasileiro, dos na
vios ercantes dinamarqueses
imobilizados em portos do Bra
sil: "Arizona", "Califórnia",
"Nevada", "Herdis" e "Heittian
Reefer".

.

Já foram incorporados 8. fro
ta do Loide Brasileiro os se

guintes navios do Eixó, que se
achavam retidos em portos na

cionais, em número de 16, Hum
total de 113.211 toneladas:
"Lauro Laura", italiano, eles

locando 5.787 toneladas, cons
truido em 1912 e que se acha
em Fortaleza; "Antonio Li
moncelli", italiano, 4.574 tone
ladas, 1924 - São Luiz do Ma
ranhão; "Librato", italiano, ..

3.500 toneladas; "Pampano",
italiano, 6.232 toneladas, 1924,
e "Aida Laura", italiano, 6.006
toneladas, os três no Recife;
"Maceió", alemão, 3·235 tone
ladas, 1928; "Boliverk", ale
mão, 4.173 toneladas, 1914;
"Augusta", italiano, 5.702 to
neladas, 1904, todos em S. Sal
vador; "Aequitas", italiano, ..

5.335 toneladas, 1916; "Tere
sa", italiano, 6.131 toneladas,
1922, e "Anetovitas", italiano,
5.228 toneladas, 1918, os três
no Rio de Janeiro: "Windhuk"
alemão, 16.662 to�eladas, 1936;
"Conte Grande", italiano" ..

23.861 toneladas e "Tebro", ita
liano, 4.310 toneladas, em San
tos, e o "Montevidéu", alemão,
com 6.075 toneladas, construi
do em 1936 e que se acha no

porto do Rio Grande,

Distribuícão de Dividendo

MEDICO----INDiCADOR
I -CASA DE SAúDE E MATERNIDADE

SÃO SEBASTIÃOfõr. Antônio
-

Moniz
de Aragão

MÉDICO
Cirurgia e Ortopedia.
Clínica e Cirurgia do
torax. Partos e doenças

de senhoras,
CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às

I
17 horas.

IHESID�NCIA:
A V. Hercíllo Luz, 189.

Telefone n. 751.

OH. RICARDO
GOTTSMAU

Ex-chefe de cll
nica do

Hospital de
Nueruborg

(ProtA. L. Burkhardt
e E. Kreu ter)

Especialista em
Lzruryia Gerul »

Alta cirurgía, gyne

I
eologla (doenças de
senhoras) e partos.

ICirurgia do systema
nervoso e opprações

de p'astlca.
CIJD8u!tor!o li nu) Trala
ao, 18 (,h3 10 ás 12, .,
dt.l1'J 1 Ó 6:; 16,M) Tele

pbçne - 1,286

I
Resio encla â rua Bs
teves Junior, 20, --

Telepbone --- l.1jl

I Dr. Remigio
CLlNlCA -MEDICA
Molestias interna-s, de

Senhoras e Crianças em
Geral

ICONSULTORIO :

Rua Felipe Schmidt-Edifi
cio Amélia Neto-- Fone 1592
9 �s 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENCJA'
Av tlercílio Luz, 186

- Phone: 1392 -

AUE)nde a chamados
14

a confirmação dos seus propó
sitos hostís. Até ao povo dos
Andes essa confirmação che
gará, para que o mesmo mal
que nós sofremos, com as in
fluências axiais preponderan
tes em muitas camadas, não
lhe retarde as medidas de de
fesa' que desde há muito vêm
sendo imperiosas e inadiáveis.

O Brasil começou antes a

pagar o seu tributo pelo bem
da humanidade em luta contra
a tirania poderosamente arma
da. Mas, ainda lhe resta um

momento para .. preocupar-se
com a situação alheia, sentin
do com o Chile a revolta pela
afronta ao seu pavilhão.

O que está ocorrendo indi
ca que nenhuma das nossas

nações deve esquecer a grav�
dade do momento atual. É de
ver de cada uma, se quiser
subsistir, dar combate sem

trégua às fôrças do mal que a

rondam, não sendo para es

quecer que a investida mais
imediata deve lançar-se con
tra os inimigos internos, cuja
missão principal é dificultar a

ação de quantos resistiram ao

poder sedutor da propaganda
axial.

Regulador, tônico,
sntl-doloroso, A SAUDE
DA MULHER representa
uma garantia de nor

malidade paid e seude
feminina.

A SAUDE DA MULHER
é o remédio Que traz no
nome o resumo de suas
virtudes.

"

ImSTITUTO DE OJA6NOSTICO
CLINICO

Dr. D;alma Moellmann
Formado pela Unlversldade de

Genebra (Sulca)

luom prática nos hospitais europeus
Otíníea médica em geral, pediatria,
doenças do alstema nervoso, apare

lho geníto-urtuano do homen
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com o
dr. Manoel de Abreu Camnanarlo
São Paulo). Especializado êm Hi
giene e Saúde Pública, pela Uníver
lidade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Aparêlho moderno SIEMENS pera
díaguõeücos das dor ncas internas
Ooração, pulmões, vesícula biliar.

estômagos, etc
Radiografias óssea" e radiografias

dentárias
.

Electrocardiografia clínlea
Diagnóstico preciso das moléstias

. cardíacas por melo de traçados
elétrícos.)

Metabolismo basal
(Determinação dos dltúrblos das
glândulas de secreção interna).

Sondagem Duodenal
Exame químleo e microscópico do

suco duodenal e da bílis).
Gabinete de fisioteraoia

Ondas curtas, raios ultra-violetas,
raios Infra-vermelho e eletricidade

médica
Laboratório de microscopia e

análise clínica
-xames de sangue para diagnóstico
.la sUllls diagnóstico do impaludis
mo, dosagem da uréa no sangue,
-to. Exame de urina, [reação de.
A.schelil Zondeek, para diagnóstico
precoce de gravidez). Exame de
puz, escarros, Uquldo raquíano e

qualquer pesquíza para etucídação
de díaznôsttco.

Rua Fernando Machado, II
Telefone 1.195

s t ORI A NOPOLIS

Interessa ;1 8 ci!fl'e 10 liIuHiCl'I!S:
Na adolescencia, na

idade adulta, na "idade
critica", as irregularida·
des no funcionamento do
organismo acarrétam para
a mulher uma infinidade
de dores e contratem
pos, Ha, porém, as que
se libertam disso: são as

que usam A SAUDE DA
MULHER.

D ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS,r. NARIZ, GARGANT A

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

ConllSultlfi••• Pela manhã, das 10 às 12
;Jo g., A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

� SÁUDE_D4.....�
Preparativos para a ofensiva
Angora, 21 (De Gerald Jou- 1'0 e os alemães estão em difi

ve, da AFI, para a Reuters) -

-

culdades cada vez maiores no
As informações aquí chegadas, I aue se refere ao material f�rro
provenientes dos Balcãs, indi- �iário e ao pessoal. Assim, os

cam. que os alemães estão ín- diplomatas de Vichí, que vol
tensífícando os, s�us preparatí- tavam do Egito para a França,
vos para a ,pr.oxIma ofensiva' não pouderam obter carro para
contra a _:.RUSSI�. �abe-se q'!e o seu transporte.
os alemaes e italianos estao Os peritos locais calculam
construindo uma estrada inter- que os transportes de contín
nacional que vai de Trieste a gentes destinados à ofensiva da
Odessa, destinada a alimentar primavera exigirá, no mínimo,
o setor sul da frente oriental. cerca de cinco semanas, de ma

Os guerrilheiros sérvíos pros- neira que esta não poderá ser
�.

seguem ativamente em suas desfechada antes de princípios
sabotagens nas estradas-de ·fer- de maio.

..................... _
'.1 .

AVISO AO POVO CATARINENSE I

Representantes Inspetores e AgentesImportante Cia. Nacional, fiscalizada e autorizada
pelo Governo Fejeral, precisa. de agentes. inspetores e

representantes em todas as Capitais e cidades do Brasil.
Concedemos exclusividade - Garantimos ótima renda e
(Qturo. Escrever à Caixa Postal, 3717 - S. Paulo - «Cia
Naciunal».

Linha direta Porto Alegre-Florianópolis
Empresa Jaeger & Irmão

Saídas de Florianópolis às terças e sábados
Saídas de Porto Alegre para Florianopolis

às quartas e sábados
Saidas de Araranguá às quartas,

sáoados e domingos
um automóvel (limousine)

I Aem perfeitas condições. In- Aqente em Florianopolis: M RIO MOURA
formações na gerência do PRAÇA 1� DE NOVEMBRO
ESTADO, 30vs-17 -- .....__

Camisas, Gravatas, Pijames,
Meias das melhores, pelos" me
nores� preços só na CASA MIS
CELANEA. - Rua Trajano. 1 '2.

Situada em lugar aprazível, tranquilo e saudável

Corpo clínico: Drs. Djalma Moellmann, Ricardo Gotts
mann e Aurélio Rotolo

lOC· ...

Raios X, Raios ultra-violetas e infra-vermelhos, On
das curtas, Cistoscopia, Uretroscopia, Corrente galvânica

e Farádica,
Cozinha dietética.

Laboratório de análisês clínicas

Apartamentos de luxo e Quartos de la, 2a e 3a classe.
Diárias de 10$000 a 40$000

Secção de Maternidade, com parteira residente. Par
tos a preço fixo: permanência de 10 dias, com todas as des
pesas pagas, compreendida a da parteira - 350$000.

E' permitido aos clientes terem médicos estranhos ao corpo
clínico da casa.

Praça S. Sebastião - Fone 1.153 - Florianópolis

Dr. MADEIRA NEVES - médico especieliste em

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

Consultas diariamente pe�a ta�d��h:�sd�� \� 1� l�lJ�o:as
Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467

Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

Dra. S(hweidsonJosephi:1a
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1ft às 11 horas'

Rua F. Schmidt. 39 (sob.) • a', -'Co-M

CLlNlCA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS
f' Onvidos-Nariz-Garganta-Vabeça-Pescoço

Dr. ARMINIO TAVARES
.

_ (Assistente do prof. Sanson)
ACOMODAçaES PARA DESCANÇO DOS OPERADOS
Consultas 20$000 - Operações a combinar

Consultório: Rua João Pinto, 7 -Tel. 1461.-Residência 1450

(ia. TELEFÔNICA
CATARINENSE

Acham-se à dispOSição dos srs.

Acionistas, no escritorio' desta
Companhia, os documentos de
que trata o art. 99 do decre
to-lei n. 2.627, de 26 de Se
tembro de 1940.

A Diretoria

Dr. SAVAS LACERDA
Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade

.Ex-interno do Serviço do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estagiário do))
Servictls do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Clínica e cirurgia de: _ OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GAlIGANTA
Cons: Vitor Meireles, 28 ......Das 16 às 18 boras.
Res: Conselheiro Mafra, 77--FLORIANOPOLIS.

VENDE-SE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



NOVA MARCAAs concessões de terras a estrangeiros
criticadas no Tribunal de Contas

Foi, no dia 18, submetido a

julgamento, no Tribunal de
Contas da União (Rio), o pro
cesso de aforamento de um
terreno de marinha ao sr. Má
rio Gíorgf de nacionalidade
italiana.

O procurador, sr. Leopoldo
Cunha Melo, apresentou longo
parecer contra o registro soli
citado, sobretudo por ser o be
neficiado súdito do Eixo. Disse
que o que se negava, em tem
pos normais, a estrangeiros de
qualquer país não se podia con
ceder agora á um filho de na
ção com a qual estamos de re

lações cortadas. E acrescentou:
"Altas razões de interesse

nacional, atendendo à locali
zação dos terrenos de marinha,
bens do domínío federal de a
côrdo com o art. 36, letra "a",

" da Constiutição, inspiraram o
decreto em virtude do qual a
concessão de tais terrenos fi
cou restrita a brasilieros natos
ou naturalizados.
Na prática duma prudente

política de defesa da segurança
nacional, as concessões de ter
renos de marinha e das faixas
de fronteiras devem ser equi
paradas.
A umas e outras devem dis

pensar os poderes públicos,
mormente num país COll1.0 ú

nosso, de imensa extensão ter
ritorial e vasto litoral, a maior
atenção, os mais vigilantes ze
los.

Nesse capítulo' conccssôes ele
terras a estrangeiros, não só
em domínio útil, quiçá em ple
na propriedade, temos escrito
páginas bem sombrias da nas
sa imprevidência admnustratí
va. Por todo o interior (18 pc.ís.
mesmo nas terras fronteriças
com nações estrangeiras, pelas
nossas costas vastíssimas, es

trangeiros de todas as naciona
lidades estão aboletados. Pos
suem vastos latifúndios, alguns
deles, o que é mais censurável.
adquiridos dos próprios pode
res públicos.
Concedendo, em domínio

Sociedade Anônima Conlercial MOELLMANN
Conv'ocacão...

Para a assembléia geral ordinária que se realizará
no escrit6rio da séde da sociedade, em Florian6polis, à
rua João Pinto rt? 2, no dia 25 de abril pr6ximo vindou
ro, às 14 horas, são convocados os srs. acionistas desta
sociedade, afim de tomarem conhecimento dos atos da
diretoria no decurso do ano de 1941, obedecendo-se à se

guinte ordem do dia:
Relat6rio da diretoria, discussão e aprovação
Balanço e contas de 1941
Eleição do Conselho Fiscal

Outrossim, comunica a diretoria, acham-se à dispo
sição dos srs. acionistas todos os documentos constan
tes do art. 99 do Decreto-lei ri? 2627, de 26 de setembro
de 1940,

Florian6polis, 21 de março de 1942
Alberto Moellmann, Diretor pre,sidente.

____________;�____ enmmm-m

�VENDE-SE'
Material para completa

instalação de luz elétrica,
sendo uma turbina «Pelton»,
dínamo, 80 mts. de canos

de ferro fundido .de 6 pole
gadas e 4 metros de

com-jprimento, 2 ampéres, 1 vol
tímetro, 1 regulador de en

trada d'água para cO turbi
na, 36 quilos de arame de
cobre n. 8, isoladores, etc.;
2 cabos de arame de aço de
3/4 de polegadas de grossu
ra e 12 metros de compri
men to : 1 cabo de 3/8 de
grossura e 15 mts. de com

primen to; 4 mancais para
transmissão, etc.etc. - In
formações na redação do
ESTADO. 15vs-4

Quási meio século de.:j-e�têncla é o melhor reclame
da prefêreocla • IUVE'i�U!íE
I1W.DRE para lím par, for,
tificar e r e i u " !' [] e s c e r os

cabelos. Elimín. a c 8 s p a ,

taz cessar � q u
é d a doe

c a b e , o S II vo i ta r A cõr
J prh"l�lV!I 05 cabelos

I bra
u c o s , sem o. tingir;

d/-lhL� vigor f' mocidade.
Nio con tem sais de prata •
usa-se como loção.

ORATli
Peça-Do8 Impres80s eoOre OI cuI
dadoa do. cabelo. I o III.Thor VIO
da h .

Vidro � GGINie 81009 ...
".Ie óu l'aIor ...,..

LÁ'•. 10"'''1. .1U�.Da lJlí.
R.. da lIict1nl, '" .> •• ""E.

Madeiras de
Pinho

Vendem-se para
construções e

serrarias
Tratar à Rua João Pinto

n. 5 (sob.)
FLORIANÓPOLIS

30v-16

fOTO-IDEAL
da

João Silva Sobrinho
Postais artísticos, gru
pos' casamentos, servi-

I ço industrial, revelação Ie c6pias de filmes F6to
para documento, o.rn- I

pliações a crayon e :
61eo. Perfeição e rapi
dez, s6 no FÓTO IDEAL,
Atende diariamente a

qualquer horo ,

Rua Tiradentes, 5
FLORIANÓPOLIS.

Produtos CATEDRAL
ávendanaFARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Mofra. 4 e 5 - FONE 1.6ft2

(Defronte à casa Hoepcke)

No Estreito
Vende-se um Café, c..mple
lamente aparelhado, por pre
ço de ocasião. No por, .o dt'
parada dos ônibus. Motivo da
venda: viagem. Tratar com o

proprietário Valdir Losso, DO
mesmo Café. 20v-16

Negécíe à venda
Vende-se a casa de negá,

cio no largo General Os6rio-
40 (Casa Chicão). Bom ponto
e bem afreguesada. Vende
se, também, o mesmo pré
dio. Tratar no local.

30v-18

I Dr. ALDO DA LUZ
ADVOGADO

Rua Trajano, 33
FLORIANuPOLlS I------

útil, e até em plena proprieda
de, terras públicas, não limi
tando a capacidade do estran
geiro na aquisição de imóveis,
admitindo a entrada em gran
des levas de correntes mízrató
rias indesejáveis, a nacionali
dade brasileira viveu por mu
to tempo num pesadelo, em
alarmante desprezo à dádiva
imensa dos seus colonizadores.
Ainda bem que, depois da vi

tória da revolução de 1930, as

Constituições de 1934 e de ....
1937, diversas outras leis e pro
vidências administrativas do
maior alcance têm procurado
corrigir os grandes erros do
passado.
Aí ainda está infelizmente,

como recordação dêsses erros.
dêsse passado ominioso, essa
vasta concessão de terras de
1.030·000 hectares, feita em ..

1928, pelo governo do Pará, ao

japonês Hachiro Eukukara.
Antes de fazer-se a famosa

concessão no Pará, em 1927, já
outros amarelos tinham tenta
do obter, em idênticas condi
ções, uma outra, no Estado do
Amazonas, a qual, afinal, lhes
foi negada por memorável de
cisão unânime do Senado, em
24 de agosto de 1936".
Passa a tratar dos compro

missos assumidos pelo Brasil
perante o Continente America
no, acentuando que, neste mo

mento, já estamos envolvidos
no conflito mundial, e cita as

providências adotadas pelo go
verno em defesa da nossa sobe
rania, da nossa integridade ter
ritorial e dos nossos interesses
econômicos, assim concluindo:
"Ora, em harmonia com as

altas razões de segurança na
cional que têm inspirado êsse
o outros atos do governo, com
maior vantagem, não podemos
mais concordar com aforamen
to de terrenos de m'arinhfJ a
um estrangeiro - súdito dum
dos países agressores - um

italiano, - isto é, dum país
com o qual estamos de relações
cortadas. Aliás, a nosso ver, em
providências mais amplas, em
defesa os mesmos interesses,
deve o governo ir ainda mais
longe, isto é, chegar, desde já,
a anular diversas concessões
de terras feitas a súditos dos
países que formam o famoso
"Eixo".

O Tribunal converteu o jul
gamento em diligência, para o
fim de ouvir o Domínio da
União, tendo desde logo dado
o seu voto, negando o registo,
o ministro Oliveira Lima.

Quarto
Quarto grande, para casal

disponível na PENSA0 SUI
ÇA. rua Esteves Júnior' 135.

.

6vs-2

EDIlAL DE PRA
ÇA E LEILÃO

-[pOCQ

400
R E IS

--

..

..Atende das 9 às 12 horas

"Finclmente .

livrei-me de uma Tosse
rebelde e violentoU

Um valioso a�estado sôbre os efeitos
do l':arope Toss

. Não há melhor comprovação da etí-
cácia de um medicamento, do que as
próprias opiniões dos que já o usaram.
E assim corno a declaração acima, do
sr. C, C. M" do Rio, são inúmeros os
atestados sôbre a ação poderosa do
Xarope Toss no tratamento das tosses,
gripes, resfriados, bronquites e coquelu
che, pois o Xarope Toss é composto de
elementos de ação conjunta sôbre as
vias respirntorías.

O Xarope Toss não contém narcótlc os,
nem tem contra-indicação. Póde ser usa.
110 com segurança por adultos e crianças.
Co� sens elementos perfeitamente do

sados e escrupulosamente manipulados,
o Xarope Toss alúa sôbre a flora micro
biana, ,por sua ação antisséptica. Elimina
as toxinas, com seus efeitos nos intesli
no� e nos rins. Regula a circulação san
gumea, pela branda ação tónica sôbre
o coração. Age sóbre o mecanismo da
tosse, como calmante e sedativo e tor
talece as mucosas da traquéia e dos
brônquios. Seu sabor é agradável.

. Combata suas tosses, gripes e restría
dos com o Xarope Toss. Adquira hoje
uJJOl vI?ro e. defenda sua saúde, logo aos
pnmeiros "lOtOmas destas afecções das
vias respíratortas com a ação seguradeste medicamento eücaz, Vidro: 5$G06.

O Doutor Osmundo Wanderley
da Nobrega, Juiz de Direito da la
Vara da Comarca de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina, na for
ma da lei,etc.
Faz saber aos que o presente edí

tal de primeira praça com o prazo
de vinte (20) dias virem, ou dêle
conhecimento tiverem que, no dia
oito (8) de abril próximo vindouro,
às 14 horas, à frente do edifício do
Palácio da Justica à Praça Pereira
Oliveira, o porteiro dos auditórios
dês te Juizo, trará a público pregão
de venda e arrematação à quem
mais der e maior lanço oferecer,
sobre a respectiva avaliação o se

guinte: N. 1 - O hiate a motor "Li
li", construido de madeirá em 1925,
no município de Blumenau, deste
Estado, tendo vinte sete (27) me
tros de comprimento, quatro me
tros e setenta centímetros (4m,70)
de boca, um metro e quarenta cen
tímetros (lm,40) de pontal, com

capacidade bruta de oitenta (80)
toneladas, equipado com um motor
de cincoenta (50) H. P., avaliado por
oitenta (80) contos de réis. Esta
embarcação, que se acha ancorada
no logar Prainha, desta cidade, é
levada em leilão em virtude de
uma carta precatória vinda da Co
marca de Tijucas; pertence a An
tônio Batista da Silva, da cidade de
Laguna dêste Estado e acha-se se
gurada na Companhia Aliança da
Baía, com agência nesta capital. E,
para que chegue ao conhecimento
de todos, mandou expedir o pre
sente edital, que será afixado no
logar do costume e publicado, na
forma da lei. Dado e passado nes-

Ita cidade de Florianópolis, aos de
zesete dias do mês de marco do
ano de mil novecentos e quarenta
e dois. Eu, Hygino Luiz Gonzaga

IEscrivão, o subscrevi. Selos a final:
Florianópolis, 17 de março de l!Hi_
(As.) Osmundo Wanderley da No
brega, Juiz de Direito da la Vara.
Está conforme. O Escrivão Hygi-
no Luiz Gonzaga.

'

eólicos
das crianças
* Quando seusfiihinhos

ttverem cólicas, evite
purgantes violentos e noci
vos. Dê-lhes o Leite deMag
nesia de Phillips, de efeito
suave. É um laxativo brando
mas eficiente, que neutra-

.

liza os ácidos do estômago,
estimula a digestão e auxilia
.a descarga do organismo. O
Lei te deMagnes ia dePhillips
é indicado para os delicados
órgãos infantis.

Crédito Mútuo Predia I

At PRACA
Comunicamos aos nos-

sos distintos Amigos e

Clientes em geral a dis-
solução, de comum acôrdo, da Firma «LANG LTDA», "CASA S.
PAULO", conforme distrato Social devidamente registrado na

JUNTA COMERCIAL, passando a ser uma Filial da «(CASA
SANTA ROSA" de Florianópolis, da Firma Comercial de OR
LANDO SCARPELLI, tendo assumido a responsabilidade do
Ativo e Passivo da extinta Firma. LANG LTDA'

SAXOfONE
Compra-se um saxofone

cachimbo Mi-B. Tratar com

o boleeiro do carro nO 9, à
Praça Quinze, Svs-3

A OPRESSÃO <iERA O ÓDIO
Londres, 21 (Reuters) - O

jornal suiço "Basler Naehrrsch
ten" descreve a terrível opres
são que reina na Noruega e o
ódio cada vez maior do povo
norueguês contra os alemães,
"O povo, que os alemães õonsí
deravam corno o mais germâ
nico da Europa, é hoje o mais
anti-germânico de todos. Os
nazistas imaginaram que, de
pois da invasão da Noruega,
fosse possível conquistar a al
ma do povo norueguês, graças
ao auxílio dos "quislings" e
seus partidários. Mas êsses ho
mens eram traidores e, em ne
nhuma parte, os traidores go
zam da confiança de seus com

patriotas. Pelo contrário, cons
tituem objeto. de ódio e des
dém",

Proprietários: J. Moreira & (ia.
19 DE MARCO

Foi entregue aos prestamista Maria, Célio e Cellna
Nunes Lopes, residente em Flortanopolts,

possuidores da caderneta n. 19 188 o prêmio
que lhes coube em mercadorias, no valor de rs.

6:250$000
contemplada no sorteio de 18 de Março de 1942.

6 DE ABRIL
Mais um formidável sorteio realizará a Crédito Mú
tuo Predial, no dia. 6 de Abril (segunda-Ieíra),

com prêmlos no valor de

6:250$000
Não vacile adquira já a sua caderneta na sede da

Crédito Mútuo Predial à rua Visconde
de Ouro Preto n° 13.

..............................................1..........

_----

,-"'''''' A falta de vivacidade, a tristeza QU so-

bretudo a indolencia que toma o trabalhador
incapaz de produzir o que se espera delle -

l>' , e que e11e, de resto, póde dar - não é aPre
quica - Vicio; é peor: é a Preguiça - Doença, a caracterís
tica da "Opllccôo". da qual é um dos symptomas mais J
expressivos.

Para combater essa preguiça doentia, basta tomar
a "Neo - Necctorincr". que restitue ao enfermo a scude e
a disposição para o trabalho,

A Neo - Necctorína é um vermifugo poderoso, acon·
dicionado em capsulas rcseos contendo tetrachlorelo de
carbono em soluto adido e cptimamente tolerado pelo
organismo humano. �

."

NEO,.:NECATORINA
..

'

IMPORTADORA· AVA - RADIOS
S. PAULO - Rua Prates, 43 - Caixa 4063

Todos os rádios têm alcance mundial
em ondas longas e curtas. Garantia
de 2 anos.

AVA - Gladiator 5 valv. 530$
�TOR&'o//7Ã 7 valv. 590$, para pilhas 500$, paraGLAD � � acumulador 700$.

Catálogo grátis: 400 réis em selos para a remessa. oon
sertos, peça orçamento.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTIDO- SegDnl1a feira, 23 te Março d8 '.942

De t' a 30 de Mar�o:
Grandes vendas de arti os deVerão

OD8"A.
Conforme praxe, s6 fazemos duas liquidações ao ano: dos artigos de verão, em Março, e dos artigos de inverno,
em Agosto. O invejável e real sucesso dessas grandes vendas extraordinárias, é bem o justo reconhecimento da
digna população do critério que orienta essas vendas: TUDO PELO CUSTO EXATO, para não permanecerem em

stock, de es.tação a estação, artigos sujeitos às variações da moda !

VENDAS EXCLUSIVAMENTE Á VISTA

.,.

27$500
47$500
13$800
9$500

Artigos de homens
Ternos de coroá "Fischer" super elegantes, de

180$ por
Ternos, finos, forrados a seda, de 220$ po r
Blusões «sport» a

135$000
155$000
16$000

LINHOS INGLESES
TROPICAIS DE ALTO GOSTO, TUSSORS
VENDEMOS COM GRANDE DESCONTO

,

CAPAS DUPLAS, para chuva e frio, acabamos
de receber grande variedade.

Recebemos ARTIGOS PARA ENXOVAIS:
L'inhos para lençóis
Guarnições de mesa da Ilha da Madeira
Guarnições de cama, bordadas.
Jogos de roupa branca de finissima Lingerie

CRETONES Tipo linho em todas as côres.

I

SE1)AS
A nossa recém-criada secção de sedas, dispondo de um dos mais belos sortimento de
padrões, contribuirá de maneira eficiente, para augmentar o sucesso dessa VENDA
EXTRAORDINARIA !
As mais variadas e delicadas criações de desenhos e as mais suaves combinações de
tons representam o co.ro.terfst lco inconfundivel deis nossas sedas !

Artigos de banho
MAIlJLOTS DE LÃ, desde
ROUPÕES, belissimos, desde
TOUCAS de borracha a

CALÇÕES »
- Blusas - Tailleurs -

VESTIDOS
.

Blusas de seda, Jersey, a 14$500
Blusas "Esge" alta novidade, de 50$ por 34$000
Sweters de veludo de Jersey, medernissimas,

de 75$ por 47$500
TAILLEURS, acabamento perfeito e elegante a 43$000-
VESTIDOS de seda, modelos de alto gosto,

liquidamos a 115$000 !

Preços de tentar! Preços de convencer! Preços que deixàrão saudades !.
(ii o ESTADOI/b
DURIO VESPERTINO

Redação e Oficinas à Rua
João Pinto n, 13

Tel. 1022 - ex. postal 139

.

ASSINATURAS

Na Capita-h
Ano ....•. .••.. 50$000
Semestre • • • •• • 25$000
Trimestre •••••• 15$000
M& ••.•. ••••••• 5$000

No Interlorz
Ano ..••.••••••• t:':�OOC
Semestre ..••••• 30$000
Trimestre ..•••• 10$000

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu
blicados, não serão devolvidos

A direção não se responsabi
liza pelos conceitos emitidos

�
nos artigos assinados

�

Chácara
Vende-se uma chácara, com
fundos para o mar, na estra
da geral dos Barreiros.
Informações na Redação do
»Estado». 20vs 8

Terrenos no Balneário
Escolha já o seu lote de ter

reno no Balneário da Ponta do
do Leal, As construções aumen
tam. A planta dos terrenos acha
se com o sr. Ar] Santos Pereira
que se acha encarregado da
venda das lotes.

....
••••

•
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•
•
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•
•
•
•
•
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RUA FELIPE SCHMIDT N 39

Caixa oostal /9- Telephone 1083--/!nd. lei.• ALLlANÇA-"

Sub-Agente em Laguna, Tubarão. Itajaí,

I �
-'.

Blumenau e Locres.

o 'CONTRATOSSE'
E' DE EFFEITO SENSACIONAL
......."rebeI...� .....

••• .. a1mp.... grippea.. realriaclos, rouqald6es, coe
_CSIT98 sangulneos, dona ... pelle • nas c..tas, o�
f1) ú.....ez. geral, f.lt.. Ih appe..... febre, o CONTRATOS8iI
• G N_edio aba9Iu.o, beroJco. quo ... taRa.. Dflcacis....
.. t•••• dos tuberc.Io••• loat••d•• cea .
COttTRATOSSE .. recebeu mala 24000 alt .....
� Tenha. culd.dof'<lNão ax.. eag 'A '
......... CONTRATOSSE, quo ,.. te __... ",,,,.,, ,

n y«.h..._ Ia .m _ ....

---------------------------------------------

CO�Dpan�ia c Aliança �a Baia»

..•.......•....•.....•...•.........•. /• •

i $8D $ ii• •

: padrões maravilhosos, finíssimo acabamento :
: das melhores íábrícas do país, são

i encontradas nos balcões da
•

I!.,
•
•
•
•
• •
••••••••••••••••••9••••�•••••••••••••

-- --

SINDICA.LIZAÇÃO - Mede- PUDIM MEDEIROS, 8 SO- V dlos - Explicações.- Procure a bremesa inegualáveJ, gostosa eu e-se casa
Organização Comercial Catar i- fácil de preparar e que to Vende-se à Rua Bocaiuv.a,

dos apreciam. 125, uma casa de moradia,
com terreno dando fundos
para o mar, medindo 11 me
tros de frente, por 80 de
fundos. - Tratar no local.
159 10vs-6

Casa SAN! ROSA

Fundadlj em 1870 SérJe: BAIA
Seguros Terrestres e Marítimoo

-----

DadOS relativos ao

Capital Realizado
Reservas, mais de ,

Responsabilidades assumidas,
Receita
Ativo em 31 de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz, (prédios e terrenos) •

ano de 1940
Rs. 9.000:000$000
• 54.700:000$0(J0

.'1.929.719;000$000
28.358:717$970
B5.964:965$032
7.323: 826$800

22 354:000$000

I
Diretores:

Dr, Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Epiphanlo José
de Souza e Dr. Francisco de Sá.

Agências e sub-agências em todo o território nacional.
Sucursal no Uruguái. Reguladores de avarias nas prin

cipais cidades da América, Europa e Àfrica.

Agente em Florianópolis

CAMPOS L O B O & (;e.

-

Díáríamente recebemos novidades
Rua Felipe SCbmidt, 54--Fone 1514

nense.

SanguenolCONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA.
TO, FOSF OROS,CALeIO

ETC.
TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálidos. DePllup'rldOI,
Esqotadol, Anêmico!, Mã ••
que criam Magrol, Crianç·al
rlquíticas, receberão I toni-
fjcação gll.1 do organilmo

com o

�anoue nol
Llc. D.N S.P. n· 199, da 1921

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa Catiuina ........_............�

Rua Tralano n.o 16 - SMe própria
Registrado no Ministério da Agricultura pelo Certtlicado

n. 1 em 20 de Setembro de 1938.
Endereço telegráfico: BANCREPOLA
CÓdigos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição

FLORlANOPOLIS
E.MPRESTA ESPECIALMENTE A AGRiCULTORES
êmprestlmos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
Representante da Caixa Económica Federal para a venda

das Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio
semestral, em Maio e Novembro. IPaga todos os coupons das apÓlices Federais e dos Estados

·de São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco.
.

Mantem carteira especial para administração de prédios.
Hece-be dinheiro em depósito pelas

melhores taxas:
C/C à disposição (retirada livre) 2%
C/C Limitada 5%
C/C A'fiso Prévio 6%
C/C Praso Fixo 7%

Aceita prcoaraeão para receber vencimentos em to
das as Repartições Federais, Estaduais e Municipais.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�llj} ! M:�eTllIiiírtittlljn.(fíTf'íítt!liiltr7l!11l1iiili1eíii!'fiíllíiil?_ailiil 9_EIIS'_II.D_O.n.Slle•O_D.nd.8.·_fe.,r.8.,,.2.3_48_M.8.rc.o_de_I.94.l__m_IiII .5 _

�1"Fo rtal e zas-V o a do ras" em massa
NOVA IORQUE, 21 (REUTERS) -- FONTES BEM INFORMADAS ADIANTARAM QUE OS

BOMBARDEADORES DO TIPO "FORTALEZA VOADORA" ESTÃO SENDO ENVIA'DOS EM
APRECIAVEIS'NÚMEROS PARA o EXTREMO ORIENTE, AFIM DE TOMAR PARTE NA BATA
LHA QUE SE TRAVA NAQUELA AREA. AS REFERIDAS FONTES SALIENTARAM QUE, AT�
AGORA, OS AViõES DÊSSE TIPO NÃO TIVERAM OPORTUNIDADE DE "ESTEN DER AS

SUAS ASAS E MOSTRAR o QUE SÃO CAPAZES DE FAZER".
IW><__����� •

CURSO DE GUARDA·LIVRO EM SUA CASA:
(Por correspondência).12 mezes de estudos. Mensalidade mínima. Preciso de agentes e re

presentantes em todas as cidades. Escreva à Caixa Postal, 3717 -S.Paulo

Previdência Nacional Ltda ..

Se V. S. desejar ter bôa renda mensal cum pouco trabalho,
procure colher informações à Praça 15 de Novembro

'l

n. 23 10 andar - Sala 4, - das 15,30 às 17 horas.

Auu-hrasileiros
Noticiou-se que um funcionário dos Correios e Telé

grafos, no dia do afundamento doArabutan, esteve em fes
ta com vários amigos alemães numa pensão de Santa Te
resa. Houve, muito chopp, cantorias de hinos nazistas, as

saudações nazí-fascio-integralistas e gritos deHeil Hitler!
A vizinhança indignou-se, menos pelo barulho do que pela
audácia dos manifestantes e pela presença de um brasilei
ro nessa inominável bambochata.

Três dias depois, soube-se do torpedeamento do Caírú,
O mesmo indivíduo fez a mesma coisa: festejou a "vitória
alemã" com alguns elementos germânicos.

A notícia diz uma coisa mais. O tuncionárto, da primei
ra vez, foi preso e horas depois solto! Não se acrescenta se

os seus companheiros também foram detidos, nem se da
segunda vez se tomou qualquer providência, nem se em

consequência dos dois casos qualquer medida se adotou
contra quem recebe dos cofres públicos da nação e .é con

tra os interêsses nacionais.
Não precisaríamos dizer mais nada, porque a própria

opinião pública já conhece as razões pelas quais certas
coisas acontecem para espantar-nos pela cordura do trata
mento dispensado a alguns tipos de inimigos do país. Mas
_ (conclue o "Correio da Manhã"), devemos salientar
que, como êsse funcionário postal, há muito torcedor pela
vitória axial a fazer praça do seu anti-brasileirismo, nas

repartições públicas e em toda parte, sem que, muito com

preensivelmente, nada lhes aconteça.
............----........----........--...----------

.....------�

Ultimos estilos em mobiliários de
imbúia recebeu

A MODELAR

I

Perfeicão!

Vendas em ótimas condicôes de
pagamento

Rua, Trajano, n' 13

HÁ MULHERES

�::���---�
que elas têm a cútis perfeita, graças

ao uso constante do Sabonete Gessy,
feito de óleos preciosos da flora brasi
leira. De espuma abundante e macia,
deliciosamente perfumado com um fino

"bouquet" de essências na

turais, Gessy desobstrue os

poros e remove a maquilha
gem e os resíduos cutâneos,
sem afetar as funções vitais
da pele. Gessy é econômi
co - produz muita espuma.

SABONETE

ESSY
Ouça Nhô Totico da
14•• 6a. feira, nu rã. :
l1i05 Cultura (5. Pawo),
is 18:30 e ll:I5 lu.. • ('Mayrink (Rio), .. I':)"

A T É F I MO •E PERFUMADO

Longe, lá longe, em outras terras onde mora a ansiedade, estas
horas, que nos aproximam a nós de um benígno inverno, são já pre
cursoras de uma primavera que vai chegar.

No Brasil, pode-se dizer as selvas não dormem; lá, adorme
cem e despertam. Vão desperta, agora. .. Árvores que se diriam
mortas, vestidas de gêlo, atiram róseos rebentos que ao sol de no

vo tépido crescem ansiosamente, desdobrando-se em folhagens ver

des e flores claras. Perfumes leves e profundos evolam-se da terra,
das folhas renascentes, do ar a que regressou o vôo rápido das an

dorinhas. A primavera é a grande estação, a linda estação da Eu
ropa.

E aproxima-se a primavera, ...
E cresce em todo o mundo uma sensação de angústia.
Sabemos que uma árvore, uma árvore imensa, mais do que

todas, alargará nesta primavera os seus rebentos vermelhos, rapida
mente desdobrados em folhagens sinistras e flores negras: a Árvo
re da Morte. Sentimos todos que se aproxima o momento máximo, €)

mais lôbrego, o mais sangrento; aquele em que a féra{ tentará tor
nar mais brutal a sua ferocidade, levando-a ao paroxismo pela idéia
de que só êsse poderá derrubar �:s fôrças da Justiça que se lhe
opõem. Muitas mocidades morrerão. Gemerá por todo o mundo a

Dêr soluçante, e em inúmeras almas ecoará, como um rugido sofrea"

do ou expresso, o clamor dos que esperam Justiça ou reclamam
Vingança. Muitas sementeiras a que os braços ausentes não poderão
levar uma gôta dágua se verão dessedenladas pelo sangue. Acossa
da em seu covíl, tomada pelo delírio que nela acende a certeza da
morte, a féra quererá morrer matando, dilacerando, destruindo;
ruirão cidades e aldeias; choverão do céu as bombas trovejantes,
os gases mortíferos, e até' os homens ensandecidos por drogas para

APROVADOS PEl.O O'N'S·P' SOB N9 569 DE 1935

I

Farmácia ((Esperança)) Ifarmacêuti�� NILO LAUS I
Hoje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.
Perfumarias.--Artigos de borracha.

Garante se a exata observância no receituário médico

PREÇOS MÓDICOS
R. Conselheiro Mafra 4 e 5 (edificío do

I
Mercado, frente à Casa Hospcke),

FONE 1.642
----------_.

melhor semearem agonias e terrores. Nunca, em toda a História do
Mundo, � bacanal das Trevas terá subido a maior fragor. A prima
vera parece uma irrisão ...

Mas não o será. O homem aprenderá a lição de tantas aógus.
tias; por quatro ou cinco gerações êle sentirá uma voz presente, no
que lhe disserem tantas sepulturas; voz que não será apenas o sus

piro de uma! saudade. E a tonalidade sangrenta desta primavera não
ficará na História com o reflexo lutuoso que em nós desperta. Terá
sido o rubro esplendor de uma alvorada humana.

("Correio da Manhã")

CA5PA A QUEDA
COMBATA A

CABEl05 BRAI'tCO.5t OI>
COM

r/Jg_eM
'�M'������� ��!�

neoduto da:
'PERFUMARIA SANTA CATARINÂ

Curso Catarinense de Madureza
M ' I

Está aberta a matrícula aos

atrlcu a ca�didatos ao curso ginasial, de
acordo com o Decreto n. 21.241.

O 'diretor do Curso tem diploma registrado, e todos os

demais professores são, também, diplomados, com prá
tica de ensino.

Os interessados serão atendidos, diariamente, das 6
às 17 horas, na séde provisoria do Curso, à rua Salda
nha Marinho, 3. V.-ll

•

passos mais •••
e comprem mais barato!

Uns

A EXPOSIÇÃOFELIPE SCHMIDT, 38

GALERIA DE ROUPAS PARA CRIANÇAS
Confecções para Senhoras

Almofadas - Crivos - Lenços - Meias - Bolsas
Casaquinho. - Colchas - Toalhas - Penhoais

1\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�..A.��r IEcos e NOtícíaslPeças �enuinas FORD
Procure os novos concessionários:

Tuffi Amin &: Irmão
Rna Cons. Mafra, 54 -- C:aixa postal, 171

o maior bombardeio de
todos os tem pos

Por motivo da aproxima�ão do Inverno

A CASA TRÊS IRMÃOS
resolveu liquidar todos seu de SEDAS,stock

(irlandeses e

o

TROPICAIS, LINHOS nacionais),.
por preços jamais vistos I

Para que a nossa amável freguesia se

nossos balcões,
possa certificar,

onde encontraráuma visita aos

artigos remarcados aos mínimos preços!

Igual

A ANEDO'rA DO DIA

O PENSA1l1ENTO DO DIA
"O homem máu não conhece

os seus verdadeiros interesses"
- Marquês de Maricá.

Material de propaganda nazista e estações
_de rádio destruidas em São PauloSao Paulo, 23. CC. M.). - O delegado de Ordem Política e Social

!le.st� Estado continua mUlt� ativo na Sua vigilância contra os nossos
1I�I:�IllgOS. Declara�o o rorn pímento das relações diplomáticas e comer.
ciars com as naçoes do Eixo. o consulado ela Alemanha em São Paulomandou remover todo o seu arquivo para o consulado da EspanhaI fi

.

t
' , ao

qua con !r.a seus In .e:esses �m nosso país. Por essa ocasião, no en-

ta�to, VerIfICOU a Po lícia de Sao Paulo a existência de centenas de b .

deiras de guerra nazistas e de instituições diversas, flâmulas e ernble
mas de todos os tam�n�os, cores e formatos, bem como tambores, cor.

netas,. nU,merosos carxoes contendo copioso material de propaganda,
�ater.Ia! e�se que, c?mo se conclue, em hipótese alguma estava ligado
as .exlge�clas natl!rals das reI?resentações diplomáticas. Todo êsse ma.
tenal fo� .apreendId.o e remo�l?o para o depósito da Delegacia de Or
dem �?htIca e Social. .I�tensIflca!ldo as deligências, o sr. Ribeiro da
Cruz ja desmant�lou varras estações clandestinas de rádio transmissão
e centros de espronagem,

-o jovem Harpéres da
Filho;
-o sr. Oscar Schmidt,

cionário da D. E. R.
fun-

Silva Curso de samaritanas

..

Gentilezas:
Do sr. José Dias Figueira,

destacado funcionário dos Cor
reios e Telégrafos, recebemos
cartão de agradecimento à nota
de seu dia natalício.

:{.

A Comprai na Clt. SA MISCE
LANEA é saber economizar'

o Departamento Oficial de
Informações do México obse
quiou·nos com várias publica
ções, tais como:" El Campesino",
importante periódico mexicano;
"México y la guerra en el Pa
cifico", problemas de interesse
panamericanos e "Los Convenios
con los Estados Unidos ante el
Senado Mexicano", documentá
rio. Gratos.

É UilIA DOENÇA
l\IUITO PERIGOSA
PARA A FAMÍLIA
E PARA A RAÇA
-

AUXILIE A COM-
BA'I'EL·A COM O

A exclusão de súditos do «eixo»
de clubes esportivos

MAQUINAS - MATERIAIS E ARTIGOS
MANUFATURADOS

Podemos fornecer para qualquer industria ou finalidade.
em, condições vantajosas.

Consulte: CARU & Cia. -- Rua Riachuelo. 4ft -- A "

RIO DE JANEIRO
--------------------------------------------------._-----

alemão

Santiago, 23 (D. P.) -- Anun
ciou-se oficialmente que as potên
cias do "eixo" rejeitaram a nota de
protesto chilena, motivada pelo a
fundamento de navios mercantes
brasileiros e venezuelanos .:
A chancelaria, que divulgou o

comunicado respectivo, informou
que a Alemanha, a Itália e o Japão,
em notas de texto análogo, datadas
de 13 do corrente, reiteraram as

garantias dadas aos navios chile
nos, mas declararam que não po
diam aceitar as observacões do
Chile relativas a navios de outras
nacionalidades.
Soube-se, entretanto, que o go·

vêrno chileno não se deu por satis
feito com a resposta e que, em vis
ta do afundamento do "Tolten", de
cidiu enviar uma nova nota, insis
tindo em seus pontos de vista já
manifestados no dia 27 de feverei
ro último e destacando a defesa da
doutrina sustentada pelo Chile na

guerra mundial de 14, alem de rei
terar o pedido de garantias para os
navios chilenos que naveguem fo
ra das aguas nacionais dedicados ao

E

A's 7,30 horas

na Martinica

O presidente da República S. Paulo, 23 (Estado) - O conselho diretor do Clube dos Marim-
assinou um decreto considerando bas, reunido ontem, decidiu eliminar de seu quadro social os sócios

de interesse para o serviço mili- súditos do "eixo", mandando preliminarmente que êles, no prazo de
10 dias, se manifestassem no sentido de solicitar uma licença por tem

tar o exercício, em comissão, do po indeterminado ou mesmo o pedido de demissão, se quisessem evitar
cargo de diretor- técnico no esta- a eliminação automática.
belecimento da indústria civíl Resolveu ainda que as ações pertencentes a êsses sócios, em obe-

I" Aliança Comercial de Anilinas diência ao recente decreto de confisco assinado pelo Chefe do Govêr
no, ficassem depositadas no clube e impossibilitadas de sofrer qual-

Ltda.", com sede no Rio. quer transação até que o nosso Govêrno decidisse sôbre o assunto. De-
• liberou ainda, o conselho diretor daquele clube oficiar a todos os

Enviado, especialmente, por clubes esportivos do país comunicando essas decisões e encarecendo a

seus editores, recebemos um necessidade de os mesmos tomarem .identicas disposições. Também foi

exemplar, correspondente aos oficiado ao Chefe do Govêrno comunicando as medidas postas em p rá-

d
' "tica.

meses e Janeiro e fevereiro do
corrente ano, da publicação
"Caminos y Calles", revista de
assuntos referentes à engenharia,
especialmente à engenharia roo

doviária. A aludida revista se

'edita
em Chicago (E.E.l!.U.).

Gratos.
•

Assinou o presidente da Repú
blica um decreto declarando de

S b,utilidade
pública a desapropria- U marinoção de varias imóveis, em Join-

ville, Sta. Catarina, necessários à Washington, 23 (R) - Noticia-se nesta capital que um submar-ino
alemão entrou recentemente em um porto da Ilha Martinica" onde de

ampliação do quartel do 13.0 B.C. sembarcou vários membros de sua tripulação, que foram hospitlizados,basta

,
:{. sem que as autoridades locais tivessem oposto menor obstúculo. Co-

O vespertino "A Tribuna", mo o Departamento de Estado tivesse protestado, o governo de Vichi
'. de Niterói, requereu ao Conse- em resposta, declarou que o tratado de 1914 autoriza os navios belige-

OS Ih N' I d I rantes a permanecer 24 horas em portos neutros, O Departamento de
o aciona e mprensa per- Estado retorquiu dizendo que o tratado de 1916 excetuava os submari-

missão para se transformar em nos. O caso permanece ainda em pé, porquanto o governo de Vichí
matutino. Concedida a perrnis- ainda, não deu resposta a essa observação do govêrno norte-americano,
são, a capital fluminense conta
agora na sua imprensa com mais

liquidação de gravatas ,��:�:�::;;o��:�:;n��'O;.l:a,d�:� PESSOAS CAPAZES
e perfuma ,.-a·5 ii. Sociedade Brasileira de Au- Importante companhia com matriz em S. Paulo, aceita

tores Teatrais está seriamente representantes em toda e qualquer parte do país, podendo

'ser
em cidades, distritos, vilas, fazendas ou núcleos coloempenhada em incrementar : a

'representação
de originais bra- niais, para trabalhar em negócio original, lucrativo, ho-.

.

sileiros.
. nesto e facil. Admitimos tanto srs., como moças capazes.

Da última vez que se reuniu Remuneração ótima para -cargo de futuro. Escreva

����,j§§�==�.�
o Conselho Deliberativo, por pedindo esclarecimentos à CAIXA 1.696 - SÃO PAULO

-� -� exemplo, o conselheiro Bastos .----------------------------
Tigre apresentou uma proposta Rejeitado o protesto do Chile

Vleda Socl·al Igentes nazistas na P"aral'ba ;�uc���:!:;�: �;�E;:s.s�:f;i:��:conselheiro Bastos Tigre que a

João Pess.ô�, 23 (A. N.) - Os jornais daqui divulgam com SBAT estudasse a maneira de
detalhes as atívídades dos agentes nazistas na Paraíba. Segun- conseguir, das Empresas Teatrais,
do os dados fornecidos pela policia dêste Estado, com a prisão a montagem e representação de

d.o ale�não Go�U.O? Zolmanll, ficou revelada a extensão da in- maior número de peças de auto

fI_Itraçao to�a!Ital'la tentando minar todos os setores das ati. res brasileiros, sugerindo, mes

vídades SOCIaIS.
.

mo, o rrnmrno de três peças
nacionais para uma estrangeira.
Vai, assim, a SBAT, iniciar uma
campanha de grande interesse e

digna do mais decidido apoio.A cliente: - O meu marido
está com um desequilíbrio mental.

O médico: - E, como mani
festa êsse desequilíbrio ?
A cliente: - Imagina que é,

êle, quem mand.a em casa .

O PRATO DO DIA
CREME DE BANANAS
Batem-se 6 gemas de óvos

com 6 colheres, das de sopa, de
açúcar e 1 colher de manteiga.
Acondicionara-se, num prato que
possa ir ao forno, 6 bananas,
maduras, cortadas em falias no

sentido longitudinal do fruto.
Cobrem-se as bananas com o

creme de óvos batidos e levam
se ao torno. Depois de pronto,
retira-se do forno, deixa-se eSM

friar e, então cobre- se com cla
ras batidas em neve (3 claras
e 3 colheres de açúcar). Serve-
"se gelado.
Fazem anos hoje:
O jovem Renato Pinto;
-o sr. José Perroni:
-o sr. Teodoro Ferrari, pro- Enfermos:

prietário da conhecida «Con· Recolheu-se, sábado, para tra
leitaria Chiquinho»: ; tamento, à Casa de Saúde São
-o sr. Patrício Borba, acata-I Sebastião, o nosso venerando

do comerciante nesta praça; conterrâneo sr. João Gaia. S. s.,
-o nosso prezado conterrâ- que é funcionário aposentado

neo sr. Celso Silveira de Sousa, da Prefeitura Municipal de Ita
hábil engenheiro-eletricista e des- jaí, exerceu, também, por lon
tacado funcionário da I. O. E.; gos anos, naquela cidade, o car-

-a sta. Zuleida Povoas; go de chefe escolar.
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Cartazes do

comercio pacifico.
Não foram dados à publicidade

os textos elas notas de protesto e
elas respostas dos paises do "eixo".

Paixão e VinganvaCOM LORETTA YOUNG,
ROBERT PRESTON E
EDWARD ARNOLD

10 - Cine Jornal Brasileiro
2/83 - Nacional.

2° - Esportes de inverno
(Short Esportivo

30 - Fax Airplan News Atual.
Pseços: 2$500 1 $500 e 1 $000

Imp. até 10 anos

Representantes:
MACHADO & Cia.

dia
A's 5, 9 horas

Preços: 1$500 e 1$100
Livre de Censura

--�------------------------- -

A's 7,30 horas

Rio, 23 ("Estado") - O secretá
rio geral de Saúde e Assistência cio
Distrito Federal reuniu em seu ga
binete o coronel Emanuel Marques
Pôrto, chefe do gabinete do diretor
de Saúde do Exército; o major Ar
tur Alcântara, diretor da Cruz Ver
melha Brasileira; o diretor do De
partamento de Assistência hospi
talar, e chefes de clínicas de vários
hospitais, afim de ficar assentado o

programa do curso de samaritanas
a ser ministrado na Cruz Vermelha
Brasileira. Resolveu que as aulas
começarão a 6 de abril pro'XI'l11o , Complemento nacional O.F.S.
;:�-�a�ieaC��dO abertas as incrições Pathé News (Jornal)

7 e

o amor que
morreu

não o noivo de minha
noiva

COM ROBERT TAYLOR
LEW AYRES

Complemento na cinna l D.F.S.
CIRCO MARINHO
Miniatura Colorida

E

Exijam o Sabão

(Cópia Nova)
COM FREDRIC MARCH

NORMA SHEARER

Preço único 1 $500
Livre de Censura

'�'I BEII OI L,I
DE WETZfL & CIA.--JOINVILLE (Marca registrada)

o IDEAL PARA CaSINHA, LAVANDERIA E LAVADEIRA
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


